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Grupa VII MOTYLKI 
Grudzień 2022 

 

Tematy kompleksowe: 

1. Jak wyglądał świat przed milionami lat - 28.11.2022-02.12.2022 

2. Idzie zima ze śniegiem – 05.12.2022- 09.12.2022 

3. Idą święta -12.12.2022 – 16.12.2022 

4. Projekt ,,Prezenty” – 19.12.2022- 23.12.2022 

5. Mijają dni, miesiące, lata – 27.12.2022 – 30.12.2022 

 

 



Jak wyglądał świat przed milionami 

lat 
28.11.2022- 02.12.2022 

 

Cele: 

*wprowadzenie w świat techniki i jej rozwoju na przestrzeni lat; 

*rozwijanie sprawności manualnej; 

*wzbogacenie wiedzy na temat dinozaurów  i czasów prehistorycznych; 

*rozwijanie świadomości własnego ciała i przestrzeni; 

*poznawanie historii węgla; 

*pozyskiwanie wiedzy na temat pracy ludzi wykonujących zawód górnika; 

*porównywanie liczebności zbiorów; 

*kultywowanie polskich tradycji; 

*rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej. 

 

 Piosenka ,,Świat sprzed milionów lat” (sł. i muz. J. Kucharczyk) 

 

1. Wiele milionów lat temu 

na naszej planecie żyły  

na lądach, w powietrzu, w wodach 

ogromne dinozaury. 

 

 Ref:   Dawno temu … 

 

2. Rosły olbrzymie rośliny, 

jak teraz najwyższe drzewa. 

Widłaki, paprocie, skrzypy 

sięgały prawie nieba. 

 

Ref:   Dawno temu … 

 

3. Dzisiaj jest już tak niewiele 

dowodów tamtej epoki: 

odciski odbite w skałach, 

odkryte wielkie kości.  

 

Ref:   Dawno temu … 

 
 

 

 

 



Idzie zima ze śniegiem 

05.12.2022-09.12.2022 

 

Cele: 

*obserwowanie zmian występujących w przyrodzie wiązanie ich z aktualną porą roku; 

*rozwijanie słuchu fonematycznego; 

*wzbogacanie doświadczeń plastycznych; 

*rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego; 

*utrwalanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni; 

*pobudzanie zmysłów, badanie i określanie właściwości fizycznych wody i lodu; 

*poznawanie zimowych dyscyplin olimpijskich; 

*nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań 

podczas zabaw zimowych; 

*porównywanie liczebności zbiorów. 

 

Piosenka ,,List do zimy” (sł. i muz. K. Gowik) 

 

1. Znowu dzisiaj spadł biały śnieg, całkiem biały puch.  

     Zawirował i powóz zimy szybko wprawił w ruch.  

A my tego białego śniegu mamy już dość!  

Więc piszemy list do zimy, by zrobiła coś! 

 

Ref.:  Szanowna zimo, to nasze prośby:   

by śnieg niebieski był i miał czekolady smak,  

i by go można zjadać jak lody, 

i by tych lodów nigdy nam nie było brak!   

A kiedy pada z nieba tak lekki i puchaty,  

to żeby miał smak cukrowej waty! 

2.  Przeczytała list zima i odpisała  

Drogie dzieci, śnieg się nie zmieni, bo by było brak  

sanek, łyżew, bałwanków białych, śnieżek i nart.  

Więc biegnijcie witać zimę, do zabawy start! 

 

Ref.: Szanowna zimo… 

 

3.  Pobawimy się w śniegu, choć biały kolor ma,  

w domu mama tak na rozgrzewkę czekoladę da!  

I wspomnimy troszeczkę tylko niebieski śnieg,  

śnieżne płatki z waty słodkiej chciałoby się mieć… 

    

Ref.: Szanowna zimo… 

  

 

 

 

 

tak: https://www.google.com/search?q=list+do+zimy&sxsrf=ALiCzsbJu3F94THBa

NY-

DEPt9jvcseF_2A:1667333410734&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEw

jWyKz95I37AhUtlYsKHYL2DhsQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1517&bih=666&dpr=0.

9#imgrc=TINybMLkUFGtWM 



 

Wiersz ,,Pracowita zima” (K. Datkun- Czerniak) 

Zima, zima biała, drogi zasypała. 

 Z chmury śnieg prószy, mróz szczypie w uszy.  

Wszystko ubielone, śniegiem przyprószone.  

Lód lśni już na rzekach, a zima narzeka: 

 – Tyle pracy jeszcze mam!  

Czy ja sobie radę dam?  

Gdy już wszystko pobieliła,  

wodę w rzekach zamroziła,  

zaprosiła dzieci w koło: 

 – Śniegiem bawcie się wesoło!  

Zróbcie śnieżki i bałwanki.  

I na górkę! I na sanki!  

Rzekła jeszcze:  

– I niech każde z was pamięta! 

 Najważniejsza w zimie sprawa  

to bezpieczna jest zabawa. 
https://mp23.pl/portfolio/pracowita-zima/ 

Piosenka/zabawa ,,Bałwankowa rodzina”(M. Głogowski, K. Kwiatkowski) 

1.Stoisz smutny nasz bałwanku ze spuszczoną głową. 

   Może chciałbyś mieć przy sobie panią bałwankową. 

 

Ref :Oj, tak, tak! Oj, tak, tak! Dobrej żony wciąż mi brak! 

         Oj tak tak! Oj tak tak! Bałwankowej brak! 

 

2. Ma korale z jarzębiny bałwankowa żona, 

    ale łatwo poznać z miny, że dziś jest zmartwiona. 

 

Ref: Oj, tak, tak! Oj, tak, tak! Mego synka jeszcze brak! 

Oj, tak, tak! Oj, tak, tak! Synka ciągle brak! 

 

3. Stoi bałwan z Bałwankową w środku zaś Bałwanek, 

   jeszcze chwilka i rozpoczną bałwankowy taniec. 

 

Ref: Oj, tak, tak! Oj, tak, tak! Przydałby się jeszcze brat! 

        Oj, tak, tak! Oj, tak, tak! Przydałby się brat! 

 

4.Już wesoło dwa bałwanki tańczą z rodzicami. 

i my także się pobawmy razem z bałwankami. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                https://ising.pl/pod-buda-pastoralka-dla-balwanow-2m5ex5-tekst 

Ref: Oj, tak, tak! Oj, tak, tak! Zatańcz z nami raz i dwa! 

Oj, tak, tak! Oj, tak, tak! Zatańcz raz i dwa! 

 

 



Idą święta 
12.12.2022 – 16.12.2022 

Cele: 

*poznawanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia; 

*rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; 

*wzbogacenie wiadomości na temat form składania sobie życzeń oraz treści życzeń; 

*poznawanie i utrwalenie nazw tradycyjnych potraw wigilijnych; 

*rozwijanie umiejętności wokalnych; 

*rozwijanie wrażliwości zmysłów; 

*dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dni tygodnia. 

 Piosenka ,, Idą święta” (sł. i muz. J.Kucharczyk) 

 
1. Na dworze śnieg już spadł, 

 na dworze szczypie mróz,  

a w domu ciepło tak,  

bo święta przyszły już.  

 

Ref.:         Biały opłatek na stole 

                 i potraw świątecznych dwanaście,  

 dzisiaj gwiazdka na niebie 

 dla wszystkich świeci jaśniej. 

 Płyną świąteczne życzenia 

 w mroźny, zimowy świat.  

 A pod choinką prezenty, 

 to piękny, radosny czas.  
https://polki.pl/rodzina/uroczystosci-rodzinne,zyczenia-przy-oplatku-co-powiedziec-przy-dzieleniu-sie-oplatkiem,10436853,artykul.html 

2.  Choinka błyszczy, lśni 

 tysiącem różnych barw, 

 migocze w świetle świec 

 i pachnie tak jak las. 

 

 Ref.: Biały opłatek… 

 Wiersz ,,Choinka” (J. Koczanowska) 

 

Przyszła do przedszkola 

choinka zielona, 

powiedziała dzieciom:  

- Chcę być wystrojona. 

Dzieci się zebrały, 

pracę podzieliły 

i piękne ubranka 

 choince zrobiły. 

Świątecznie ubrana, 

jasnym blaskiem świeci. 

Choinka została 

 w przedszkolu, u dzieci.  

ttps://noizz.pl/ekologia/gdzie-wypozyczyc-choinke-na-swieta/Dembg 

 



Projekt ,,Prezenty” 

19.12.2022-23.12.2022 

Cele: 

*rozbudzenie zainteresowań dawnymi tradycjami; 

*zwrócenie uwagi na wartość emocjonalną wykonanych samodzielnie prezentów; 

*tworzenie kolekcji potrzebnych do projektu; 

*wzbogacenie doświadczeń plastycznych; 

*rozwijanie umiejętności tanecznych i wokalnych; 

*rozwijanie umiejętności rachunkowych, klasyfikowania przedmiotów i dokonywania 

pomiarów; 

*rozwijanie umiejętności budowania wielozdaniowych wypowiedzi. 

 

Wiersz ,,Prezenty” ( A. Frączek) 

 

Grudzień śniegiem z nieba prószy, 

bałwankowi marzną uszy, 

rzeka leni się, zmarznięta... 

Jeszcze dzień i przyjdą święta! 

Wystroimy drzewko w bombki, 

śmieszne ludki z cienkiej słomki 

i pachnące miodem ciastka. 

A gdy błyśnie pierwsza gwiazdka, 

podaruję moim bliskim 

- mamie, tacie, babci...wszystkim!- 

cały stos spełnionych marzeń. 

Tacie dam piaszczystą plażę, 

a na falach łódź żaglową 

- szybką, zwinna, kolorową. 

Mama lubi grzybobranie, 

podaruję więc mej mamie 

najpiękniejszy las jesienny 

- złoty, ciepły, trochę senny - 

a w tym lesie szyszki, wrzosy 

i podgrzybków pełen koszyk.  

Babci dam w prezencie wiosnę 

- dni pogodne i radosne, 

a w pgródku fiołki wielkie 

i kwitnącą mirabelkę. 

Skąd to wezmę? Wyczaruję. 

Lub po prostu namaluję. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wiersz ,,Wieczór Mikołajkowy"( D. Gellner) 

 

Biały śnieżek, biały – grudniowy. 

Piękny wieczór, piękny wieczór – Mikołajowy. 

Paczki, paczuszki, woreczki, 

papier, sreberka, wstążeczki. 

Z paczek lalki i misie wystawiają nosy, 

śmieją się do dzieci, śmieją się do dzieci … 

O, słychać ich głosy! 
 

 

 
 

https://przedszkolankowo.pl/2016/12/11/wierszyki-o-mikolaju-zestaw-i/ 
 

Piosenka ,, Niech się spełnią marzenia” (sł. D. Zawadzka, muz. S.Gąsieniec) 

 

1.W ciemną noc sylwestrową 

 nikt nie kładzie się spać. 

 Słychać dźwięki muzyki,  

zegar odmierza czas.  

 

2.Kiedy północ nadejdzie,  

Ognie rozświetlą mrok, 

 Przywitamy z radością  

Nowy Rok, Nowy Rok.  

 

Ref.: I popłyną życzenia 

 noworoczne życzenia.  

Niech się spełnią nam wszystkim,  

te najskrytsze marzenia.  

 

3.W ciemną noc sylwestrową,                                                           https://sklepfajerwerki.pl/ 

nikt nie kładzie się spać.  

Tańczą misie i lale, 

 nie chcą na półce stać.  

 

4.Kiedy północ nadejdzie, 

 ognie rozświetlą mrok, 

 przywitają z radością  

Nowy Rok, Nowy Rok.  

 

Ref.: I popłyną życzenia… 

 

 

 

 



Mijają dni, miesiące, lata… 

27.12.2022-30.12.2022 

Cele: 

*poznanie wybranych tradycji związanych z nastaniem Nowego Roku; 

*wzbogacenie wiedzy na temat kalendarza i jego znaczenia; 

*rozumienie sensu informacji podanych w formie uproszczonych rysunków; 

*poszerzanie wiadomości dotyczących miesięcy i pór roku; 

*wyrabianie zdolności twórczych dzieci; 

*utrwalenie nazw dni tygodnia; 

*rozwijanie sprawności manualnej. 

 

Piosenka ,,Czasolot” ( sł. i muz. K. Gowik) 

 

1.  Gdy przyszliśmy do przedszkola ,to był wrzesień. 

To był wrzesień, a z nim jesień tak złota jak słońce. 

Gdy wakacje się zbliżają, to jest czerwiec. 

To jest czerwiec, a z nim lato gorące, pachnące. 

A co potem, co będzie potem? 

Polecimy sprawdzić to czasolotem! 

  

Ref: Czaso- czaso- czasolot to pojazd, co nie widać go. 

Kiedy wsiadasz wrzesień jest, jesieni start i lata stop! 

Potem października bieg i bieg listopada. 

Grudzień, styczeń niosą śnieg, zima bajki gada. 

https://www.sklepwnetrz.pl/fototapeta-czas-stare-zegary-p-24125.htm                                                                     lWiosną marzec, kwiecień, maj i prawie koniec lotu. 

Czerwiec niesie lata czar- wysiadka z czasolotu! 

Lipiec- hop! Sierpień-prask! 

I znów mamy września czas! 

 

2. Kiedy przyszłam do przedszkola, byłam mała. 

Taka mała, że pod stołem mieściłam się cała. 

Gdy przyszedłem do przedszkola, byłem mały. 

Taki mały, że pod krzesłem mieściłem się cały. 

A co potem, co będzie potem? 

Polecimy sprawdzić to czasolotem! 

  

Ref: Czaso – czaso- czasolot… 

  

3. A w ogrodzie przy przedszkolu rosły róże. 

Były małe, malusieńkie, a teraz są duże. 

A to drzewko, które miało małe listki, 

Tak urosło, że w dzień skwarny cień rzuca dla  wszystkich. 

A co potem? Co będzie potem? 

Polecimy sprawdzić to czasolotem! 

  

Ref: Czaso- czaso- czasolot… 

https://www.sklepwnetrz.pl/fototapeta-czas-stare-zegary-p-24125.htm


Wiersz ,,Co robią zimą dni tygodnia?" (T. Fiutowska) 

 

Gdy tylko słonko na niebie lśni 

bawią się zimą tygodnia dni. 

Poniedziałek – zjeżdża na sankach. 

Wtorek – lepi bałwanka. 

Środa narty przypina. 

Czwartek kije jej trzyma. 

Piątek jedzie na ślizgawce  

ciągnięty przez dwa latawce. 

Sobota rzuca śnieżkami 

i woła niedzielę: 

,,Hej, baw się z nami!” 

A niedziela choć zdrowa, 

pod pierzynę się chowa. 

 

 

 
https://www.ryneczekinspiracji.pl/produkt/dni-tygodnia-plansze/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Opracowała   

Magda Bramorska 

https://www.ryneczekinspiracji.pl/produkt/dni-tygodnia-plansze/

